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Як пад крэс лі вае ды рэк тар УП 

«Мінск ін жпра ект» Аляк сей ГА ВАР КО, 
га лоў ная пе ра ва га прад пры ем ства — 
комп лекс ны па ды ход: «Ка лі ў нас раз-
мя шча ец ца пра ект, за каз чы ку ўжо не 
ба ліць га ла ва: на прык лад, хто бу дзе 
вы но сіць во да пра вод? Ці хто бу дзе 
пад клю чаць ліў не вую ка на лі за цыю? 
І як усё гэ та ска ар ды на ваць. Пра ўсё 
гэ та мы кла по цім ся са мі. Ка лі браць 
буй ныя ўжо рэа лі за ва ныя аб' ек ты, то 
гэ та, на прык лад, уся ін жы нер ныя сет ка 
ў мік ра ра ё нах Су ха ра ва і Ло шы ца».

Вя лі кі зна ка вы аб' ект, якім ця пер 
зай ма ец ца ін сты тут, — трэ цяя лі нія 

мет ро. За да ча спе цы я ліс таў «Мінск-
інж пра ек та» — пад рых тоў ка тэ ры то рыі 
для бу даў ніц тва і яе ад наў лен не пас ля. 
Да рэ чы, та кое су пра цоў ніц тва ўжо доб-
рая тра ды цыя: прад пры ем ства пра ца-
ва ла над пра ек та ван нем яшчэ са мых 
пер шых стан цый ста ліч най пад зем кі.

Не менш важ ным з'яў ля ец ца раз-
віц цё і на зем най транс парт най сет кі. 
За раз ста лі цу за кра на юць маш таб ныя 
зме ны, якія, як абя ца юць спе цы я ліс ты, 
зро бяць го рад знач на больш зруч ным 
для аў та ма бі ліс таў. Па куль ён раз бі ты 
на сек та ры чы гун кай і Свіс лач чу, та-
му не ка то рыя ра ё ны звяз ваюць толь кі 

дру гое транс парт нае каль цо і каль ца-
вая аў та да ро га. Але хут ка па дзя ліць 
транс парт ныя па то кі да па мо гуць яшчэ 
два каль цы: пер шае і трэ цяе.

За вяр ша ец ца злу чэн не пер ша га 
транс парт на га каль ца, пра ек та ван-
нем яко га так са ма зай ма ец ца «Мінск-
ін жпра ект». Учас так ад ву лі цы Кар ла 
Лібк нех та да Хар каў скай ужо зда дзе ны 
ў экс плу а та цыю, да рэ чы, ле тась за гэ-
та прад пры ем ства атры ма ла га на ро вы 
дып лом. У ста дыі пра ек та ван ня зна-
хо дзіц ца ўчас так ад праспекта Дзяр-
жын ска га да Талс то га, дзя ку ю чы ча му 
каль цо ўдас ца злу чыць, што да зво ліць 
тран зіт на му транс пар ту не за яз джаць 
у цэнтр го ра да.

Бу ду ец ца і пра цяг ву лі цы Жу коў ска-
га — гэ та бу дзе больш ка рот кі дуб лёр 
вы ез ду на Слуцк. Дзе ю чы ўчас так ад 
ву лі цы Ма гі лёў скай да Сен ніц кай бу дзе 
рэ кан стру я вац ца ра зам з бу даў ніц твам 
трэ цяй лі ніі мет ро. Больш пра цяг лай 
ста не і так зва ная паўд нё вая ма гіст-
раль — дуб лёр Ма я коў ска га. Так са ма 
бу дзе па шы ра на ву лі ца Ці мі ра зе ва ад 
каль ца вой аў та да ро гі.

Па сло вах Аляк сея Пят ро ві ча, у 
сё лет ніх пла нах пры сту піць да пра-
ек та ван ня эле мен таў трэ ця га транс-
парт на га каль ца: ад ву лі цы Чур лё ні-
са ў Ма лі наў цы да пло шчы Ка зін ца ў 
Ку ра соў шчы не. Злу чыць Мас коў скі і 
Каст рыч ніц кі, а по тым і Ле нін скі ра ё ны 
больш ка рот кай да ро гай — важ ны крок 
для ста лі цы.
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Акра мя раз віц ця агуль на га рад ской 
інф ра струк ту ры, «Мінск ін жпра ект» зай-
ма ец ца і рэа лі за цы яй пра ек таў пры ват-
ных кам па ній. На прык лад, ця пер рых туе 

для за бу доў шчы ка «Да на-Аст ра» пра-
ект ін жы нер ных ка му ні ка цый для комп-
лек са «Мінск-Мір», які раз мес ціц ца на 
тэ ры то рыі бы ло га аэ ра пор та. Так са ма 
ар га ні за цыя мае до свед пра дук цый ных 
зно сін з «А-100 Дэ ве ла пмент» у мік ра-
ра ё не «Но вая Ба ра вая» і «Юні вест» 
у мік ра ра ё не «Кас кад».

Да рэ чы, свае па слу гі прад пры ем-
ства аказ вае не толь кі бе ла рус кім 

за каз чы кам. Так, для Ка луж скай воб-
лас ці спе цы я ліс ты спра ек та ва лі ка му-
ні ка цыі для цэ ла га ра ё на, які, су гуч на 
мінск аму, на зы ва ец ца Ма лі наў ка. Ця-
пер раз гля да ец ца перс пек ты ва пра ек-
та ван ня трам вай най лі ніі ў В'ет на ме. 
Да рэ чы, «Мінск ін жпра ект» — ад на з 
дзвюх ар га ні за цый у Бе ла ру сі, якія зай-
ма юц ца рас пра цоў кай лі ній для элект-
ра транс пар ту.

Акра мя вы ключ на функ цы я наль ных 
аб' ек таў, су пра цоў ні кі прад пры ем ства 
пра ек ту юць і тое, што ня се ў са бе пэў-
ную эс тэ ты ку. На прык лад, ле тась ра-
бі лі ма дэр ні за цыю пу цеп ра во да це раз 
Ня мі гу. За мя ні лі па рэ нча вую ага ро джу, 
аб лі цоў ку, тра ту ар ную пліт ку, ця пер 

мя ня юць асвят лен не. Атры ма ла ся збу-
да ван не ў кла січ ным сты лі. На ступ ны 
пра ект — рэ кан струк цыя мос та це раз 
Свіс лач у ра ё не Бан ка Раз віц ця. На 
мес цы, за рэ зер ва ва ным для трам вая, 
які з'я віц ца паз ней, бу дзе пра хо дзіць 
пе ша ход ная зо на. Мож на бу дзе не 
толь кі пра гу ляц ца па мос це, але і пры-
сес ці ад па чыць тут жа на лаў цы, каб 
па лю ба вац ца на ва кол лем.

Уні тар нае прад пры ем ства 
«Мінск ін жпра ект» пра цуе ўжо 
больш за 40 га доў. Да гэ та га ча-
су пе ра лік па слуг, якія аказ вае 
ар га ні за цыя, зда ец ца ўсё ахоп-
ным. Пра сцей рас ка заць, якія 
ра бо ты спе цы я ліс ты не вы кон-
ва юць. Та му што пра ек та ван не 
ву ліч на-да рож най сет кі, ін жы-
нер ных збу да ван няў, во да-, цеп-
ла-, га за- і элект ра за бес пя чэн ня 
і мно гае ін шае — іх што дзён ная 
пра ца. За рэа лі за цыю маш таб-
ных пра ек таў прад пры ем ства 
тра пі ла на Дош ку го на ру Ле нін-
ска га ра ё на.
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Ды рэк тар Аляк сей Пят ро віч ГА ВАР КО.

Апе ра тар ка пі ра валь на-мно жыль най тэх ні кі Тац ця на Мі хай лаў на СМІР НО ВА 
кант ра люе ра бо ту фол да ра, які аў та ма тыч на скла дае чар ця жы вя лі кіх фар ма таў.

На чаль нік тэх ніч на га ад дзе ла 
Ула дзі мір Ада ма віч АЗА РКА 

пра вя рае ра бо ту 
инжынерной 

шы ро ка фар мат най сіс тэ мы 
Rowe і6.

Ін жы нер і су пра цоў нік ар хі ва Та ма ра Ула дзі мі ра ўна СА ЎЧУК ста віць на па лі цу 
«Спра ву» чар го ва га за вер ша на га пра ек та.

          
Кож ны з рэа лі за ва ных пра ек таў пра ду гледж вае маш таб ную пра цу, у не ка то рых 

вы пад ках яна вя дзец ца га да мі. Так што па ды ход са праў ды грун тоў ны. Па чы на ю чы 
ад ана лі зу го ра да бу даў ні чай да ку мен та цыі і фак тыч най сі ту а цыі, эка ла гіч най экс-
пер ты зы да аў тар ска га на гля ду і су пра ва джэн ня не па срэд на бу доў лі пра ек та.

Акра мя та го, прад пры ем ства вы кон вае га лі но выя схе мы. У пры ват нас ці, ле-
тась па за мо ве «Мінск во да ка на ла» ін сты тут пад рых та ваў пра гра му пе ра во да 
ста лі цы на пад зем ныя кры ні цы во да за бес пя чэн ня. Пра ліч ва лі ча ты ры ва ры ян ты 
раз віц ця во да за бес пя чэн ня го ра да, ра бі лі комп лекс ную роз на ба ко вую ацэн ку 
гэ тых ва ры ян таў не толь кі з ін жы нер на га пунк ту гле джан ня, але і з эка на міч на га. 
Адзін з ва ры ян таў прай шоў эка ла гіч ную экс пер ты зу, і на яго асно ве быў рас пра-
ца ва ны біз нес-план. Усе гэ тыя да ку мен ты за раз зна хо дзяц ца ў «Мінск во да ка на-
ле» і, па сут нас ці, з'яў ля юц ца да рож най кар тай для раз віц ця во да за бес пя чэн ня 
ста лі цы. Ана ла гіч ную ра бо ту «Мінск ін жпра ект» зра біў і для «Гар ра маў та да ра» 
па ліў не вай ка на лі за цыі, да па ма га лі ў пра цы спе цы я ліс ты Ака дэ міі на вук.

Ня гле дзя чы на вя лі кі пе ра лік ужо за свое ных тэх на ло гій, ар га ні за цыя не ста-
іць на мес цы. Сё ле та атры ма лі атэс тат на ака зан не ін жы ні рын га вых па слуг, 
вы ка нан не тэх на гля ду. Так што «Мінск ін жпра ект» мо жа за раз вы сту паць у ро лі і 
пад рад чы ка, і за каз чы ка. Праў да, на роз ных аб' ек тах — па за ко не гэ тыя функ цыі 
па він ны быць раз ве дзе ныя. Акра мя та го, ін сты тут ак тыў на су пра цоў ні чае з Мі-
ніс тэр ствам ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва, удзель ні чае ў рас пра цоў цы нар ма тыў ных 
пра ва вых ак таў. Ар га ні за цыя з'яў ля ец ца чле нам гра мад ска-кан суль та цый на га 
са ве та пры Мі ніс тэр стве ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва.

Уся го на прад пры ем стве «Мінск ін жпра ект» пра цуе больш за 350 ча ла век. 
Ад на ча со ва яны вя дуць ка ля 70 пра ек таў. Але, як пад крэс ліў Аляк сей Га вар ко, 
ад ноль ка ва ад каз на і пе дан тыч на спе цы я ліс ты па ды хо дзяць як да буй ных, так 
і да зу сім не вя лі кіх пра ек таў. Гэ та і ёсць ад на з асноў ных рыс пра фе сі я на ліз му.
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